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Harmonisatie  
veiligheid  
diervoederketen

Om de transparantie in de voederketen te verbeteren, werken 
vier nationale schemabeheerders aan harmonisering van de 
inkoopvoorwaarden. “Dit betekent automatisch meer voedsel-
veiligheid in de voedingsindustrie”, benadrukt Karen Van  
Spitael, consultant voor KTBA people in food. Zij juicht het  
initiatief dan ook toe. 

Samenwerking schemabeheerders EU

Medio juli maakte het Overleg Platform 

Diervoederkolom in België (Ovocom)  

bekend dat zij samen met drie andere  

nationale schemabeheerders in de dier- 

voederketen (handel, voedingsindustrie, 

mengvoederindustrie en transport) de  

inkoopvoorwaarden voor diervoeders gaat 

harmoniseren. Naast Ovocom zijn dit  

AIC (Frankrijk), GMP+ International  

(Nederland) en QS Qualität und Sicherheit 

(Duitsland).

Elk van de schemabeheerders beheert een 

voederveiligheidstandaard voor een schakel 

van de diervoederketen. Naast algemene 

inkoopvoorwaarden gaat het om algemene 

hygiënevoorwaarden en specifieke voor-

waarden voor transport en reiniging (zie 

kader Inkoopvoorwaarden). De harmonise-

ring moet eind 2016 gereed zijn.

Feed Chain Alliance 

Ovocom beheert sinds mei 2015 de FCA 

(Feed Chain Alliance). “FCA is de nieuwe 

naam voor het vroegere GMP Diervoeder. 

Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. 

Ovocom benadrukt met de naamswijziging 

dat ze de verticale ketenbenadering wil  

internationaliseren”, weet Karen Van  

Spitael. De consultant van KTBA people in 

food, gevestigd in Antwerpen, is door  

Ovocom geregistreerd als GMP consultant.  

Momenteel werkt zij bij verschillende voe-

dingsproducenten. “Deze bedrijven hebben 

veelal een reststroom die bestemd is voor 

GMP-gecertificeerde diervoederproducen-

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden die de voederindustrie 

stelt aan de kwaliteit en voedselveiligheid 

van voedingsproducten:

1.  Grondstoffen inkopen van een bedrijf 

met een GMP-certificaat, IFIS- 

certificaat, FSA-certificaat,…

2.  Grondstoffen inkopen van een bedrijf 

waarvoor er specifieke protocollen zijn 

voorop gesteld. 

3.  Grondstoffen inkopen van een bedrijf 

met een GFSI erkend certificaat.

4.  Grondstoffen inkopen van een bedrijf met 

een gevalideerd autocontrolesysteem.

“Als consultant ontvang ik de verschillende initiatieven op nationaal, 

Europees en internationaal niveau met open armen”, zegt Karen 

Van Spitael.
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ketenbenadering, benadrukt de consultant. 

“De producenten moeten ervan uitgaan  

dat in- en aankopen van een gecertificeerde 

exploitant veiligere eindproducten garande-

ren en dus ook de voorkeur genieten.” 

Een verplichting van de exploitant is om 

halfjaarlijks een overzicht van desbetreffen-

de voedermiddelen over te maken aan  

Ovocom. Dit overzicht bevat onder andere 

de naam, de herkomst of land van invoer, 

de tonnage voor de periode en de tonnage 

per invoer van het voedermiddel.

Voedselveiligheid voorop

“Als consultant ontvang ik de verschillende 

initiatieven op nationaal, Europees en inter-

nationaal niveau met open armen”, zegt  

Van Spitael. “Harmonisatie van diervoeder- 

vereisten vertaalt zich naar een betere  

voedselveiligheid voor de consument.”

Ten slotte wijst de consultant op de cruciale 

rol van de Europese Federatie van meng-

voederfabrikanten (FEFAC, Brussel), waar 

Ovocom bij is aangesloten. “FEFAC voor-

komt wildgroei van percepties en inter- 

pretaties door nationale sectorfederaties en 

hun standaarden.” 

De Europese organisatie legt verantwoor-

ding af aan het IFIF (Internationale voeder-

industrie federatie). Zowel FEFAC als IFIF 

zijn essentiële schakels in de voedselketen 

die mee zorgen voor duurzame, veilige, 

voedzame en betaalbare voeding voor een 

groeiende wereldbevolking.

• YVES DE GROOTE •

FCA-standaard beheerd door Ovocom. 

Belangrijk is dan ook de erkenning door het 

FAVV (Federaal Agentschap voor de Veilig-

heid van de Voedselketen) van de equivalen-

tie tussen de FCA en de autocontrolegids 

Diervoeders (G-001). “Dit heeft onder meer 

tot gevolg dat een diervoederproducent geen 

afzonderlijk certificaat voor de autocontrole-

gids G001 dient te bezitten, een FCA-certifi-

caat volstaat”, merkt Van Spitael op. “Net als 

voor voedingsbedrijven krijgt de exploitant 

met een gecertificeerd autocontrolesysteem 

een bonus op de jaarlijkse FAVV-bijdrage en 

een lagere inspectiefrequentie. Voorwaarde 

is dat alle activiteiten van het diervoeder- 

bedrijf FCA-gecertificeerd zijn.” 

Gatekeeper

Omdat het in de praktijk niet altijd moge-

lijk is om voedermiddelen buiten Europa bij 

een gecertificeerde exploitant – met vastge-

legd aankoopprotocol door 

Ovocom – aan te kopen, be-

staat het gatekeeperprincipe. 

Van Spitael: ”Dit betekent dat 

een exploitant een individueel 

monitoringsplan opstelt voor 

de desbetreffende leverancier. 

Chemische en/of microbiologische analyses 

op grondstoffen/eindproducten maken hier 

onderdeel van uit. De sectorfederaties  

mogen de analysewaarden niet in hun  

sectoraal en algemeen bemonsteringsplan 

opnemen (zie kader Bemonsteringsplan).” 

Dit is in het belang van het behoud van  

betrouwbare resultaten binnen de globale 

ten.” De FCA-standaard uit de diervoeder-

sector ligt in dezelfde lijn als de sectorgidsen 

voor de voedingsmiddelenindustrie. De sec-

torfederaties schrijven en beheren de gidsen. 

Zo is er de sectorgids voor brood en banket-

bakkerij van de Belgische Confederatie 

B.B.C.I. vzw en door Bakkers Vlaanderen 

vzw. Indien de reststroom niet in de sector-

gids is opgenomen, kan natuurlijk altijd de 

sectorgids voor diervoeders toegepast  

worden bij de voedingsproducent”, aldus 

Van Spitael. 

Transparantie verbeteren

Het doel van de harmonisatie in de voeder-

keten is in de eerste plaats het verbeteren 

van de transparantie. Uniformiteit van de 

inkoopvoorwaarden staat centraal. Dit leidt 

volgens de KTBA-consultant tot een betere 

beheersing van de voedselveiligheid in de 

gehele voedingsketen. 

Uitgangspunt is dat alle leveranciers in de 

keten volgens een bepaald certificerings-

schema gecertificeerd worden. Voor zowel 

voeder- als voedingsproducenten volstaat 

één gecertificeerd autocontrolesysteem. Zo 

kan een diervoederproducent de keuze  

maken tussen de sectorgids G-001 of de 

De FCA-standaard voor diervoeder ligt in dezelfde lijn als de  

sectorgidsen voor de voedingsindustrie. 

‘ Het doel is het verbeteren 

van de transparantie’

Bemonsteringsplan

De basis voor het bemonsteringsplan van de verschillende sectorfederaties is de grond-

stoffeninventaris die de leden van de federatie jaarlijks dienen in te vullen. De sectorale 

bemonsteringsplannen zijn erkend en gevalideerd door het FAVV. Bedrijven die zich 

inschrijven in een sectoraal bemonsteringsplan hoeven zelf minder stalen te nemen.  

Op basis van hun individuele risicoanalyse nemen zij bijkomende monsters die worden 

geanalyseerd op relevante parameters. De sectorfederaties met een bemonsteringplan in 

België zijn Synagra (handelaren granen en landbouwgewassen), KVBM (maalderijen) en 

Bemefa (mengvoederfabrikanten). 


